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Volgens de omschrijving in het handelsregister: “Beheer en
exploitatie van een algemeen ziekenhuis”
Het RPZ is het regionale ziekenhuis voor bewoners van de eilanden
Voorne-Putten en Rozenburg en de gemeente Albrandswaard en de
Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet. Het ziekenhuis biedt
nagenoeg alle basisspecialismen.
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:

2012: € 68.535.042 (voorlopige cijfers)
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:

Per 1 januari 2013: 973 medewerkers, 712 fte exclusief
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Per faillissementsdatum: 829 medewerkers, 630 fte exclusief
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Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning
van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
RPZ is opgericht op 3 april 1986. De Raad van Bestuur van de stichting wordt gevormd door de heren G.J.
van Zoelen (voorzitter ad interim sinds 5 november 2012), M.J. van der Vat (sinds 15 juli 2010) en H.E. van
Ingen (sinds 18 oktober 2012). Het bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht, waarin vier
commissarissen zitting hebben.
Plaats van vestiging is Ruwaard van Puttenweg 500, 3201 GZ Spijkenisse. Er zijn nevenvestigingen
(buitenpoli’s) in Hellevoetsluis, Hoogvliet en Rozenburg.

1.2

Winst en verlies
2012: circa -/- € 4 miljoen (voorlopige cijfers)
2011: -/- € 5.052.856
2010: -/- € 995.142

1.3

Balanstotaal
2012: € 72.866.630 (voorlopige cijfers)
2011: € 74.471.070
2010: € 70.199.785

1.4

Lopende procedures
Op faillissementsdatum was een kortgedingprocedure jegens RPZ aanhangig bij Rechtbank Rotterdam,
locatie Dordrecht. In deze procedure vorderde een oud-werknemer nakoming van de verplichtingen uit een
arbeidsrechtelijke vaststellingsovereenkomst. Bij de kortgedingzitting op 20 juni 2013 heeft RPZ verstek laten
gaan. Aangezien de zaak zich op faillissementsdatum in staat van wijzen bevond is de procedure niet
vanwege de faillietverklaring op de voet van artikel 30 Faillissementswet geschorst. Bij vonnis van de
rechtbank van 27 juni 2013 is de vordering toegewezen. De vordering is inmiddels ter verificatie ingediend bij
de curatoren.
Daarnaast waren er op faillissementsdatum enkele procedures aanhangig die de voldoening van
verbintenissen uit de boedel ten doel hebben. Deze procedures worden op de voet artikel 29
Faillissementswet van rechtswege geschorst.

1.5

Verzekeringen
RPZ heeft de – volgens opgave van de directie – voor een ziekenhuis gebruikelijke verzekeringen afgesloten.

1.6

Huur
Het RPZ huurt ruimten in Hellevoetsluis, Rozenburg en Hoogvliet ten behoeve van buitenpoliklinieken. Met de
doorstartende partij vindt thans overleg plaats of deze de buitenpoliklinieken wenst voort te zetten.

1.7

Oorzaak faillissement
De volgende beschrijving van de oorzaken en achtergronden van het faillissement is gebaseerd op de eerste
toelichting daarover van de directie van RPZ. In vervolgverslagen zal nader worden ingegaan op de oorzaak
van het faillissement.
Het door RPZ sinds 1986 geëxploiteerde ziekenhuis betreft een regionaal basisziekenhuis. Het richt zich met
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name op de bewoners van Spijkenisse, Hoogvliet, Albrandswaard, Voorne-Putten en Rozenburg.
Vanaf 2008 vonden er stelselwijzigingen plaats in de gezondheidszorg. Ziekenhuizen werden daarmee
risicodragend en er was in toenemende mate sprake van marktwerking in de ziekenhuiszorg. Hierdoor gingen
de zorgverzekeraars en de zorgconsument (patiënt) een andere rol spelen. Ziekenhuizen werden
genoodzaakt om daarop in te spelen.
In 2008 was een grotere zorgvraag de tendens. Voor RPZ lag het daarom in de lijn der verwachting dat de
omzet zou stijgen. In de praktijk bleek de groei echter lager dan in vergelijking met de andere ziekenhuizen in
de regio. RPZ verloor aldus marktaandeel. Niettemin was er in 2009 nog sprake van een positief
exploitatieresultaat. Vanaf 2010 ontstond een ommekeer. Het verlies in dat jaar beliep € 1 miljoen. Als
oorzaken worden genoemd overcapaciteit in de regio, steeds kritischere zorgverzekeraars, de kredietcrisis,
de financieringsdruk, personeelstekorten in de zorg en stijgende kosten.
Na de aanstelling van een nieuwe raad van bestuur werden diverse maatregelen genomen om de capaciteit
van het ziekenhuis te verhogen. Zo werden extra investeringen gedaan in medische apparatuur en personeel.
De hiermee gepaard gaande kosten en een (wederom) tegenvallende groei resulteerden in een verlies in
2011 van € 5 miljoen. In 2012 werd getracht via een kostenreductie-programma het tij te keren. In september
2012 zag het er echter naar uit dat het verlies dat jaar nog zou toenemen.
Per 1 november 2012 werd een nieuwe voorzitter (ad interim) van de raad van bestuur benoemd. In diezelfde
maand werden de resultaten bekend van een onderzoek naar sterfgevallen in het ziekenhuis in 2010. RPZ
had in 2011 zelf opdracht gegeven tot dat onderzoek. Voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) was
het rapport aanleiding om RPZ te bevelen de afdeling cardiologie te sluiten en om het gehele ziekenhuis
onder verscherpt toezicht te plaatsen. Dit had een directe omzetdaling en kostenstijging tot gevolg; de
klinische cardiologische activiteiten werden beëindigd en poliklinische activiteiten werden voortaan in
samenwerking met regionale ziekenhuizen verricht. Het directe productieverlies hiervan zou 20% hebben
bedragen. Vanaf november 2012 zijn door de raad van bestuur gesprekken gevoerd met verschillende
potentiële overnamekandidaten, echter zonder succes.
Pre-pack
Vanwege steeds groter wordende liquiditeitsproblemen heeft de directie op 5 juni 2013 aan Rechtbank Den
Haag verzocht om een stille bewindvoerder aan te wijzen, teneinde in relatieve rust en op voortvarende wijze
een eventuele doorstart vanuit een faillissement voor te bereiden. Op diezelfde dag heeft de rechtbank aan
dat verzoek gevolg gegeven door aan RPZ mede te delen dat indien binnen redelijke termijn een
insolventieprocedure zou worden geopend, de rechtbank voornemens is mr. H.M.D. Bentfort van Valkenburg
en mr. M.J.H. Vermeeren als curatoren aan te stellen en mr. M.M.F. Holtrop tot rechter-commissaris te
benoemen.
Daarmee nam een zogenaamde ‘pre-pack’ een aanvang met de curatoren als zogenaamde stille
bewindvoerders. De rechtbank heeft daarbij aangegeven dat het doel van de pre-pack is het realiseren van
een zo hoog mogelijke opbrengst ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers van RPZ alsmede het
beperken van maatschappelijke schade. De aanwijzing van een stille bewindvoerder biedt een mogelijkheid
om in relatieve rust en op voortvarende wijze een doorstart uit insolventie voor te bereiden. Door de
aanwijzing van een stille bewindvoerder en een rechter-commissaris kunnen betrokkenen voorafgaand aan
de daadwerkelijke insolventie kennis nemen van hun standpunten tijdens een insolventie. In het verzoek aan
de rechtbank had RPZ te kennen gegeven in onderhandeling te zijn met een potentiële doorstartkandidaat en
dat de onderhandeling gebaat zou zijn bij de betrokkenheid van een stille bewindvoerder. De rechtbank achtte
het in het licht van de omstandigheden voldoende aannemelijk dat een beperkte ‘stille fase’ meerwaarde kon
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hebben ten opzichte van een directe insolventie, althans dat zonder een dergelijke fase (extra) waardeverlies
zou kunnen optreden, alsmede maatschappelijke onrust zou kunnen ontstaan. De rechtbank zag daarbij als
belangrijk aspect de continuering van de geboden zorg aan de patiënten van het ziekenhuis.
Daarbij heeft de rechtbank nog overwogen dat de stille bewindvoerder en de rechtbank geen wettelijke
bevoegdheid of taak hebben. Zij zijn feitelijk aanwezig om mee te kijken, zich te informeren en te laten
informeren. De stille bewindvoerder kan zijn mening geven en waar nodig adviseren. De rechter-commissaris
heeft geen rechtstreekse inhoudelijke betrokkenheid en zal zich in beginsel slechts met de stille
bewindvoerder verstaan. De stille bewindvoerder en de rechter-commissaris laten zich leiden door de
belangen van de gezamenlijke schuldeisers en de andere belangen die een curator zich mede behoort aan te
trekken als ware de insolventie reeds uitgesproken.
Verder heeft de rechtbank er op gewezen dat RPZ gehouden is om volledige medewerking te verlenen aan
de stille bewindvoerder. Zo bestaat er onder meer de verplichting om de stille bewindvoerder gevraagd en
ongevraagd alle inlichtingen te verschaffen en inzicht te geven in de administratie. De verantwoordelijkheid
voor de juistheid en volledigheid van de informatie ligt bij RPZ. De stille bewindvoerder is niet gehouden
aanwijzigen van RPZ op te volgen en evenmin om rekening en verantwoording af te leggen aan RPZ. De stille
bewindvoerder is bevoegd om op ieder moment zijn werkzaamheden te beëindigen en het staat de stille
bewindvoerder vrij een (officiële) benoeming tot bewindvoerder in surseance van betaling of tot curator in
faillissement te weigeren. Verder geldt dat alle betrokkenen zich gedurende de pre-pack tot geheimhouding
over de situatie van RPZ verbinden. De stille bewindvoerder kan verlangen dat RPZ aan hem een budget ter
beschikking stelt ter delging van kosten die de stille bewindvoerder maakt in het kader van de uitoefening van
zijn taak. De stille bewindvoerder kan verlangen dat derden op zijn verzoek worden ingeschakeld om hem te
begeleiden bij zijn werkzaamheden (bijvoorbeeld een derde onafhankelijk financieel adviseur) en de daaraan
verbonden kosten zeker worden gesteld. Ten slotte heeft de rechtbank aangegeven dat de periode waarvoor
de stille bewindvoerder zijn taak aanvaardt, zich in beginsel beperkt tot maximaal twee weken, waarna
duidelijk dient te zijn of al dan niet een surseance van betaling of een faillissement volgt
Werkzaamheden stille bewindvoerders
Op 5 juni 2013 hebben de stille bewindvoerders hun werkzaamheden aangevangen.
Aanvankelijk was sprake van één potentiële doorstartkandidaat. Deze bleek over de vormgeving van het
ziekenhuis na een doorstart wel gedachten te hebben gevormd maar op dat moment over de structurering
van een transactie met de boedel nog niet te hebben nagedacht. Vervolgens meldde zich een tweede
doorstart kandidaat. RPZ heeft met beide doorstart kandidaten onderhandelingen over een eventuele
transactie gevoerd.
Op verzoek van de stille bewindvoerders heeft RPZ Ernst & Young Transaction Advisory Services
ingeschakeld om over een eventuele transactie te adviseren. Daarnaast is Troostwijk Waardering en Advies
ingeschakeld om de inventaris en voorraad van het ziekenhuis te taxeren.
In het kader van de onderhandelingen speelden de betrokken zorgverzekeraars (CZ, Achmea en VGZ) en het
Waarborgfonds voor de Zorgsector (Wfz) een belangrijke rol. De zorgverzekeraars, omdat de
doorstartkandidaten afhankelijk waren van de mogelijkheid om productieafspraken te maken en de
voorwaarden daarvan en het Wfz als hypotheekhouder van de ziekenhuis gebouwen.
Beide gegadigden hebben een bieding gedaan. Deze biedingen zijn door Ernst & Young geanalyseerd mede
op basis van het desverzocht door de kandidaten ter beschikking gestelde eigen businessplan en financiële
prognoses. Dit laatste, om de biedingen zo goed mogelijk te kunnen analyseren. Tevens heeft Ernst & Young
beoordeeld of het realistisch is dat er andere transacties met een hogere opbrengst (al dan niet na
Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning
van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

4/12

faillissement) mogelijk zijn. Daarnaast hebben de bewindvoerders RPZ verzocht om zo veel mogelijk
documentatie en correspondentie ter beschikking te stellen ten aanzien van de gesprekken met
overnamekandidaten in de periode vanaf november 2012. Dit, om een zo goed mogelijk beeld van de situatie
te krijgen en het risico te verkleinen dat een overnamekandidaat met een eventueel betere propositie in de
pre-pack buiten beeld zou blijven.
Omdat er na ommekomst van de periode van twee weken nog geen duidelijkheid was over de mogelijkheden
van een doorstart heeft de rechtbank op verzoek van RPZ op 19 juni 2013 de stille bewindvoering verlengd tot
en met 24 juni 2013. Omdat RPZ niet in staat was om de salarissen voor de maand juni te voldoen en op
laatstgenoemde datum deze betalingen zouden dienen te worden verricht, wenste RPZ met een
failissementsaangifte niet langer te wachten.
Vervolgens heeft RPZ op 24 juni 2013 eigen aangifte tot faillietverklaring gedaan, waarop het faillissement op
diezelfde dag nog is uitgesproken.
Direct na faillietverklaring hebben de betrokken zorgverzekeraars, welke de wettelijke verantwoordelijkheid
hebben voor de continuïteit van de zorg, een boedelkrediet ter beschikking gesteld teneinde curatoren in staat
te stellen de noodzakelijke uitgaven voor het draaiende houden van het ziekenhuis te verrichten. Hierover
heeft tevens overleg plaatsgevonden tussen curatoren en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
Op 24 juni 2013 hebben curatoren overeenstemming bereikt met één van de doorstart kandidaten over een
transactie. Dit betreft Spijkenisse Medisch Centrum B.V. (SMC). Curatoren hebben er voor gekozen om een
transactie aan te gaan met SMC en niet met de andere kandidaat, aangezien de door SMC geboden
koopprijs duidelijk hoger is dan het door de andere kandidaat geboden bedrag. De inhoud van de transactie
wordt hierna bij punt 6.3 nader omschreven.
2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillietverklaring
829 medewerkers, 630 fte exclusief oproepkrachten (869 medewerkers inclusief oproepkrachten).

2.2

Aantal in jaar voor faillietverklaring
Per 1 januari 2013: 973 medewerkers, 712 fte exclusief oproepkrachten (1063 medewerkers inclusief
oproepkrachten).

2.3

Datum ontslagaanzegging
Curatoren hebben op 24 juni 2013 de betrokken vakbonden op de hoogte gesteld van het faillissement en de
voorgenomen ontslagaanzegging en ter zake advies gevraagd aan de ondernemingsraad van RPZ. De
ondernemingsraad heeft daarop aangegeven zich van advies te onthouden.
Curatoren hebben daarop op diezelfde dag met machtiging van de rechter-commissaris het voltallige
personeel op de voet van artikel 40 Faillissementswet ontslag aangezegd tegen de eerst mogelijke datum.
Op 24 juni 2013 is tevens het personeel door curatoren toegesproken. Later heeft ook de buitendienst van het
UWV vragen van het personeel beantwoord. In het kader van de loongarantieregeling kan een zogenaamde
verkorte aanvraag bij het UWV worden ingediend. Dit betekent dat het personeel geen vorderingsformulier
behoeft in te vullen en geen afzonderlijke intakes zullen plaatsvinden, maar dat de voor de uitvoering van de
loongarantieregeling benodigde gegevens rechtstreeks worden aangeleverd uit de salarisadministratie van
RPZ. Dit verkort de termijn, waarop de eerste uitkering onder de loongarantieregeling zal kunnen
plaatsvinden.
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Werkzaamheden
Aanzegging ontslag, gesprekken met ondernemingsraad, vakbonden, afdelingen P&O en salarisadministratie
en individuele personeelsleden, alsmede overleg met het UWV.
3.

Activa

Onroerende zaken
3.1
Beschrijving
RPZ heeft op basis van een obligatoire overeenkomst de economische eigendom van het erfpacht- en
opstalrecht op de grond waarop het ziekenhuis is gebouwd. De erfpachtcanon is tot 1 januari 2040 afgekocht.
De Gemeente Spijkenisse is (juridisch) eigenaar van de onroerende zaak.
De gemeente Spijkenisse heeft haar eigendomsrecht op de onroerende zaak bij akte van 10 juni 2004
bezwaard met een eerste recht van (derden)hypotheek ten bate van het Wfz. Het Wfz staat borg voor RPZ
met betrekking tot de verplichtingen van RPZ uit een aantal geldleningen jegens N.V. Bank Nederlandse
Gemeenten (BNG) aan gefailleerde. Het hypotheekrecht strekt tot meerdere zekerheid van de
regresvorderingen uit hoofde van de afgegeven borg.
3.2

Verkoopopbrengst
Vooralsnog geen

3.3

Hoogte hypotheek
Volgens opgave van het Wfz beliep het totaal aan uitstaande leningen van RPZ bij BNG, waarvoor Wfz borg
staat, per ultimo 2012 een bedrag ad € 26.982.415,--.

3.4

Boedelbijdrage
N.v.t.
Werkzaamheden
Overleg en correspondentie met het Wfz en de gemeente Spijkenisse in het kader van de doorstart.

Bedrijfsmiddelen
3.5
Beschrijving
De ziekenhuisinrichting behoort grotendeels in eigendom toe aan RPZ. Het gaat onder meer om medische
apparatuur, ziekenhuisbedden, een bedrijfskledingsysteem, keukens en laboratorium, overige
ziekenhuisinventaris en kantoorinventaris, alsmede de inrichting van de buitenpoliklinieken.
3.6

Verkoopopbrengst
Zie hierna bij 6.3

3.7

Boedelbijdrage
N.v.t.
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3.8

Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.
Werkzaamheden
Werkzaamheden m.b.t. verkoop in het kader van de doorstart.

Voorraden/onder handen werk
3.9
Beschrijving
RPZ had op faillissementsdatum diverse zaken die voor de exploitatie van een algemeen ziekenhuis
noodzakelijk zijn op voorraad, zoals geneesmiddelen, laboratoriumartikelen, voeding, medische hulpmiddelen,
enz.
Per faillissementsdatum was sprake van onder handen werk. Het onder handen werk en de
debiteurenportefeuille betreffen met name nog niet met de betrokken zorgverzekeraars afgerekende
zorgkosten. De betaling daarvan, ook het gedeelte voor de werkzaamheden van de medische staf, verliep
zoals bij ziekenhuizen te doen gebruikelijk via het ziekenhuis. Op debiteuren en onder handen werk strekken
in mindering eventueel door de zorgverzekeraars verstrekte voorschotten.
Op verzoek van de boedel maken Ernst & Young en R&P Finance een analyse van het onder handen werk en
de debiteuren.
3.10

Verkoopopbrengst
Zie hierna bij 6.3

3.11

Boedelbijdrage
N.v.t.
Werkzaamheden
Werkzaamheden m.b.t. verkoop in het kader van de doorstart.

Andere activa
3.12 Beschrijving
RPZ heeft een aandelenbelang in Pathan B.V. Deze vennootschap heeft ten doel het verrichten van
onderzoek op het gebied van klinische pathologie voor zowel de als aandeelhouder participerende
instellingen als andere zorgaanbieders. Pathan B.V. is in juli 2012 door de huidige aandeelhouders opgericht.
Medeaandeelhouders zijn drie andere ziekenhuizen uit de regio.
Voorts heeft RPZ een deelneming in het kapitaal van de Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen
in de Gezondheidszorg MediRisk B.A., welke maatschappij een schadeverzekeringsbedrijf uitoefent door het
sluiten van verzekeringsovereenkomsten met haar leden.
3.13

Verkoopopbrengst
Vooralsnog geen
Werkzaamheden
Analyseren, bijwonen aandeelhoudersvergadering Pathan B.V.
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4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De debiteuren en het onder handen werk betreffen met name nog niet met de betrokken zorgverzekeraars
afgerekende zorgkosten. De betaling daarvan, ook het gedeelte voor de werkzaamheden van de medische
staf, verliep zoals bij ziekenhuizen te doen gebruikelijk via RPZ. Op debiteuren en onder handen werk
strekken in mindering eventueel door de zorgverzekeraars verstrekte voorschotten.
Op verzoek van de boedel maken Ernst & Young en R&P Finance een analyse van het onder handen werk en
de debiteuren.

4.2

Opbrengst
Vooralsnog geen

4.3

Boedelbijdrage
Nog niet bekend
Werkzaamheden
Overleg met Ernst & Young, R&P Finance en (mogelijk) pandhouder ING Bank.

5.

Bank / Zekerheden
Op 24 juni 2013 (faillissementsdatum) heeft de rechter-commissaris een afkoelingsperiode afgekondigd voor
de duur van twee maanden. Dat wil zeggen dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel
behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van de gefailleerde op curatoren
bevinden, voor een periode van twee maanden niet dan met machtiging van de rechter-commissaris kan
worden uitgeoefend.

5.1

Vordering van bank(en)
Volgens opgave van het Wfz beliep het totaal aan uitstaande leningen van RPZ bij BNG per ultimo 2012 een
bedrag ad € 26.982.415.
Huisbankier ING Bank had volgens haar opgave per faillissementsdatum een vordering op RPZ van ruim
€ 7.600.000,--.

5.2

Leasecontracten
RPZ is partij bij diverse leaseovereenkomsten. Dit betreft de lease van o.m. een bedrijfsauto, een
personenauto, koffieautomaten, printers, hulpmiddelen, linnengoederen en dekbedden.

5.3

Beschrijving zekerheden
Voor wat betreft het aan het Wfz verstrekte recht van hypotheek wordt verwezen naar het hiervoor bij 3.1
gestelde.
ING Bank heeft volgens haar opgave pandrecht op de vorderingen van RPZ op derden. De laatste pandakte
is geregistreerd op 20 juni 2013.
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5.4

Separatistenpositie
Curatoren hebben vastgesteld dat bedoelde rechten van hypotheek en pand rechtsgeldig zijn gevestigd.
Curatoren hebben jegens ING Bank een voorbehoud gemaakt voor wat betreft de geldigheid van pandrecht
op vorderingen, waarvan de overdracht contractueel is uitgesloten, zoals het geval is bij de vorderingen op in
ieder geval één van de betrokken zorgverzekeraars.

5.5

Boedelbijdragen
Nog niet bekend

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Curatoren hebben direct na faillissementsdatum de crediteuren die mogelijk een beroep toekomt op een
eigendomsvoorbehoud of vergelijkbare rechten in de gelegenheid gesteld deze rechten kenbaar te maken.
Een aantal crediteuren is daartoe overgegaan. Direct na faillissementsdatum is een inventarisatie gemaakt
van de zaken die het betreft. Een aantal voorraden is in consignatie gegeven door leveranciers. Hierbij gaat
het met name om relatief kostbare medische hulpmiddelen, zoals protheses.
De crediteuren met dergelijke rechten zullen in staat worden gesteld om zaken op te halen, waarbij eventueel
tussentijds verbruik (door de doorstartende partij) zal worden afgerekend, dan wel zullen van geval tot geval
regelingen worden getroffen tussen betreffende crediteuren en de doorstartende partij.

5.7

Reclamerechten
Curatoren hebben de crediteuren die mogelijk een beroep toekomt op het recht van reclame in de
gelegenheid gesteld dergelijke rechten kenbaar te maken.

5.8

Retentierechten
Een crediteur heeft aanvankelijk gesteld een recht van retentie te hebben op elektronisch opgeslagen
patiëntendossiers. Curatoren hebben zich hiertegen verzet en de discussie kon snel worden beëindigd. De
toegang tot de patiëntendossiers is geen moment geblokkeerd geweest waardoor de patiëntveiligheid niet in
gevaar is geweest.

6.

Doorstart / voortzetten

Voortzetten
6.1
Exploitatie /zekerheden
N.v.t. Per faillissementsdatum is de exploitatie van het ziekenhuis overgenomen door SMC.
6.2

Financiële verslaglegging
n.v.t.
Werkzaamheden
n.v.t.

Doorstart
6.3
Beschrijving
Op 24 juni 2013 (faillissementsdatum) hebben curatoren met SMC overeenstemming bereikt over een
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doorstarttransactie. Enig aandeelhouder van SMC is Zorg in regio zuid coöperatief U.A., een coöperatie van
Stichting Maasstad Ziekenhuis, Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia en Stichting Het Van WeelBethesda Ziekenhuis.
In het kader van de transactie betaalt SMC voor inventaris, voorraden en immateriële activa een bedrag ad
€ 6.000.000,-- Dit bedrag is inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening.
SMC neemt vooralsnog geen debiteuren en onderhanden werk over. Met het Wfz is overeengekomen dat
SMC de ziekenhuis gebouwen zal huren. Deze huur dient nog nader vorm gegeven te worden tussen de
boedel (economisch eigenaar), de gemeente Spijkenisse (juridisch eigenaar), het Wfz (hypotheekhouder) en
SMC.
Hiermee heeft SMC een doorstart van het ziekenhuis bewerkstelligd, in die zin dat het ziekenhuis per
faillissementsdatum (24 juni 2013, 0.00 uur) wordt gedreven voor rekening en risico van SMC.
Aanvankelijk was er sprake van dat de transactie afhankelijk was van de goedkeuring van de ACM (Autoriteit
Consument en Markt) op grond van de Mededingingswet. De in SMC deelnemende ziekenhuizen hebben hun
samenwerking echter zo vorm gegeven dat geen melding bij de ACM behoeft te worden gedaan en dat de
transactie aldus niet afhankelijk is van goedkeuring ACM. SMC en betreffende ziekenhuizen hebben aan de
boedel gegarandeerd dat de transactie niet aan goedkeuring van de ACM onderhevig is.
In het kader van de transactie zal SMC aan een groot deel van het personeelsbestand van RPZ
dienstverbanden aanbieden. De selectie van het personeel dat daarvoor in aanmerking komt vindt op het
moment van het uitbrengen van dit verslag plaats. Naar verwachting van SMC zal het personeel van RPZ op
of kort na 15 juli 2013 van SMC vernemen of een dienstverband zal worden aangeboden. Ook heeft SMC
inmiddels aan het grootste gedeelte van de medische staf de aanbieding gedaan om bij SMC in loondienst te
treden.
6.4

Verantwoording
De verkochte roerende zaken zijn voor de transactie getaxeerd door Troostwijk Waardering en Advies. Zoals
hiervoor aangegeven, is voorts advies ingewonnen van Ernst & Young Transaction Advisory Services. De
ziekenhuis gebouwen zijn in opdracht van het Wfz gewaardeerd door DTZ Zadelhoff.

6.5

Opbrengst
€ 6.000.000,--

6.6

Boedelbijdrage
n.v.t.
Werkzaamheden
Werkzaamheden in het kader van de totstandkoming van de transactie en de transitie van de organisatie van
RPZ naar SMC.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
In onderzoek
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7.2

Depot jaarrekeningen
RPZ is ingevolge de toepasselijke regelgeving niet verplicht om haar jaarrekening bij het handelsregister te
deponeren. Wel dient zij op grond van artikel 9 Regeling Verslaggeving WTZi jaarlijks voor 1 juni de
jaarverslaggeving van het voorgaande kalenderjaar in te dienen bij het Centraal Informatiepunt Beroepen
Gezondheidszorg (CIBG).
Het RPZ heeft de jaarverslaggeving van 2010 en 2011 tijdig bij het CIBG ingediend. Voor de verslaggeving
van 2012 zou zij uitstel hebben verzocht en gekregen. Curatoren hebben dit nog in onderzoek.

7.3

Goedkeurende verklaring accountant
De jaarrekeningen zijn van een accountantsverklaring voorzien.

7.4

Stortingsverplichting aandelen
Van een stortingsverplichting op aandelen is geen sprake, nu het RPZ een stichting is en geen vennootschap.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Onderdeel van de afwikkeling van een faillissement maakt zoals te doen gebruikelijk uit een onderzoek door
curatoren naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement. Eerst zodra dit onderzoek zal zijn
afgerond, zullen daarover nadere gegevens naar buiten worden gebracht.

7.6

Paulianeus handelen
In onderzoek
Werkzaamheden
Gesprekken met betrokkenen en overige gebruikelijke werkzaamheden.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Faillissementskosten: p.m.
Loonverplichtingen vanaf faillissementsdatum, welke ingevolge de loongarantieregeling worden overgenomen
door de UWV: p.m.
Huurpenningen buitenpoli´s na faillissementsdatum: p.m.

8.2

Preferente vordering fiscus
De belastingdienst heeft tot dusver een vordering aangemeld wegens niet afgedragen Loonheffing april 2013
van (afgerond) € 875.000,--. Deze vordering zal nog met een zelfde bedrag toenemen in verband met de
Loonheffing mei 2013.

8.3

Preferente vordering UWV
Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

8.4

Andere preferente crediteuren
Vooralsnog geen
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8.5

Aantal concurrente crediteuren
Volgens de administratie van RPZ zijn er 326 crediteuren.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Volgens de administratie van RPZ € 6.133.438,-- exclusief de hiervoor genoemde vorderingen van het Wfz en
ING Bank.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend
Werkzaamheden
Aanschrijven crediteuren, crediteurenadministratie

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

9.2

Plan van aanpak
- afwikkeling doorstart
- afwikkeling eigendomsvoorbehouden en vergelijkbare rechten
- onderzoek oorzaken en achtergronden van het faillissement

9.3

Indiening volgend verslag
24 september 2013 (3 maanden na faillietverklaring)

9.4

Status van dit verslag
Dit verslag dient in samenhang te worden gelezen met eventuele eerdere verslaglegging en is gebaseerd op
de informatie die curatoren hebben ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit
betekent dat ook de in dit verslag opgenomen financiële gegevens op enig moment aangepast kunnen
worden. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden
geïnterpreteerd als erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.
Werkzaamheden
Opstellen verslag en overige werkzaamheden die niet onder een van de andere noemers zijn te brengen.

---
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